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VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB) – Comunicação de Líder:
Boa tarde, Sr. Presidente, Ver. Alvoni Medina; todos os colegas
presentes. Venho a esta tribuna, na mesma energia das palavras do
Ver. Rafão, para falar sobre algo muito importante, que é a
corrupção. A corrupção não é uma exclusividade dos políticos.
Acompanhamos, aterrorizados, essa tragédia que assola Minas
Gerais e que, inclusive, estão investigando funcionários da Vale, que
foram pressionados a dar os laudos. Digo que isso também é
corrupção e que também causa muitas mortes, assim como a corrupção dos políticos,
pois retiram verbas da população e, lá na ponta, causam, sim, a perda de vidas. E
aproveito para fazer um desafio, vereadores Cassiá e Cecchim, que eu faço anualmente,
à bancada do PT. E volto aqui, neste ano, para fazer o desafio à bancada do PT: que
suba aqui na tribuna e diga... Ontem nós vimos aí a condenação de mais uma década
imposta ao ex-Presidente Lula da Silva, que tem, como maior algoz, o próprio Luiz Inácio,
porque quem colocou o Lula lá onde está, na cadeia, foi o Luiz Inácio. Eu faço o desafio
aqui, de uma maneira muito transparente, para que os companheiros do PT subam aqui e
digam o óbvio: lugar de corrupto é na cadeia e não importa de que partido seja, mesmo
que seja do seu! Uma frase simples que eles podem vir aqui e dizer. Se o Lula é corrupto,
está condenado – e vão ter várias outras condenações, ninguém se iluda aqui, passou a
época eleitoral de fazer a proteção partidária –, suba aqui e diga: “Eu quero vê-lo preso”.
Como eu subi aqui e falei de pessoas filiadas ao meu partido. Temos o Beto Richa, que
quero ver preso! Vem cá, qual é o problema? Não, como é companheiro de partido, tem
que cerrar o punho, levantar e dizer: “fulano, guerreiro do povo brasileiro!”. É tão fácil!
Subam aqui e digam o óbvio! José Dirceu, José Genoino, Beto Richa, Eduardo Cunha...
Corrupto tem que estar na cadeia, e a corrupção não é exclusividade, infelizmente, dos
políticos.
E faço aqui um elogio a vários vereadores e vereadoras que estão aqui, que não são
corruptos e praticam a boa política, que não têm problema e não se calam por questões
eleitorais ou partidárias e sobem aqui todos os dias, botam a cara e dizem a mesma
coisa, não importando a filiação partidária: corrupto é na cadeia.
Obrigado, Presidente.
(Não revisado pelo orador.)
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